
MÁK el sõ (lo pott) axi ó má ja: 
Min den ki jó va la mi re – ha más ra nem, 

el ret ten tõ pél dá nak.

A hu sza dik szá zad hú szas-har min cas éve i ben,
ab ban az idõ szak ban, ame lyet (meg le he tõs jog gal)
a mystery novel arany ko rá nak te kin te nek, Ronald
Knox lel kész és krimiíró vet te a fá rad sá got, hogy
meg fo gal maz za a de tek tív re gé nyek és de tek tív re -
gény-írók tíz pa ran cso la tát. 

1. Az el kö ve tõ nek már a tör té net ko rai sza ka -
szá ban meg kell je len nie, de nem le het olyan sze -
rep lõ, aki nek a gon do la ta it is mer he ti az ol va só.

2. A meg ol dás ban sem mi fé le ter mé szet fö löt ti
vagy más is me ret len ere de tû se gít ség nem hasz -
nál ha tó.

3. Leg fel jebb egy tit kos szo ba vagy fo lyo só en -
ge dé lye zett.

4. Sem mi lyen ed di ge lé fel fe de zet len mé reg
vagy esz köz nem hasz nál ha tó – sem pe dig olyan,
mely a tör té net vé gén hossza dal mas tu do má nyos
ma gya rá za tot igé nyel.

5. A tör té net ben nem sze re pel het kí nai.
6. A de tek tí vet nem se gít he ti a meg ol dás ban

vá rat lan ese mény, sem pe dig vé gül iga zo lást nye -
rõ, ám de meg ma gya ráz ha tat lan in tu í ció. 

7. A de tek tív nem le het azo nos az el kö ve tõ vel.
8. A de tek tív nek min den olyan fel fe de zé sé rõl

be kell szá mol nia, mely a bûn cse lek mény meg ol -
dá sá hoz ve zet het.

9. A de tek tív se gí tõ je/bu ta ba rát ja („Watsonja”)
nem tit kol hat ja el az ol va só elõl a gon do la ta it;
ezen kí vül kis sé, de épp csak kis sé os to bább nak
kell len nie az ol va só nál. 2014/3

Mi helyt ki nyi tot tuk 
éle tünk el sõ kri mi jét, 
és az el sõ fe je zet hez 
la poz tunk, már ré sze
let tünk an nak az 
el vá rá si és dön té si
rend szer nek, ami egy
adott kri mi jó vagy
rossz vol tá ról ha tá roz.
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KRI MIT



10. Ik rek vagy ha son más ok nem sze re pel het nek a tör té net ben, ha csak er re nem
esik uta lás a szto ri kez de ti sza ka szá ban.1

Egy szer ré gen már em le get tem Knox 1929-es tíz pa ran cso la tát. „Mint ál ta lá ban,
mi re el ké szí tet ték a sza bály rend szert, az sem mis sé és ér vény te len né vált. […] Két -
ség kí vül volt oka a klasszi kus for ma ka no ni zá lá sá ra tett kí sér le tek nek – a pony va re -
gé nye ket író kon tá rok el len, a de tek tív re gény mû fa já nak vé del mé ben je len tek meg,
akár csak a krimiírókat cé hek be és klu bok ba tö mö rí tõ kez de mé nye zé sek. Vi szont,
szo kás sze rint, si ke rült ki ön te ni a für dõ víz zel a gye re ket is. Amennyi ben el fo gad juk
Knox tisz te le tes tíz pa ran cso la tát, és csak vé ges szá mú, már a tör té net ele jén be mu -
ta tott gya nú sí tott kö zül vá laszt ha tunk, nem szá mít kri mi nek (a – hang sú lyo zom –
klasszi kus de tek tív re gé nyek kö zül sem) a hard-boiled ame ri kai de tek tív re gény
(Dashiel Hammett, Raymond Chandler) vagy a hi va tá sos bûn ül dö zõk rõl szó ló
roman policier (Georges Simenon, Ed McBain); az ir ra ci o ná lis, in tu i tív elem ki zá rá -
sa mi att pe dig nem ve het nénk fi gye lem be Ellery Queent és G. K. Chestertont.”2

Fi a tal ság, vak ság, ára dó op ti miz mus, nagy ké pû ség. Hja. Vi dá man rá mu tat tam
ugyan, hogy mi ért és mi ben té ved Knox tisz te le tes (pél dá ul nem lát elõ re év ti ze dek -
kel ké sõb bi fej le mé nyek re – nem szép tõ le, ugye). Di a dal ma san az or ra alá dör göl tem
azt is, hogy E. D. Biggers sok ra be csült Charlie Chan-történeteiben ma ga a de tek tív is
kí nai, de fi gyel men kí vül hagy tam egy ezek nél sok kal-sok kal fon to sabb kér dést.

A Knox tisz te le tes für dõ vi zé vel együtt ki ön tött gye rek ugyan is nem a kri mi (az
úgy is vissza kú szik az ab la kon vagy a kü szöb alatt), nem a krimiszerzõ, ha nem ma ga
az ol va só. Nem a de tek tív re gé nyek rõl szól ez a sza bály ku pac, még csak nem is azok
író i ról, ha nem ar ra ad szi go rú an kö ve ten dõ uta sí tást, hogy mit ér té kel jünk, mi ként
ol vas suk, ho gyan vi szo nyul junk hoz zá. Az ide á lis ol va sót ha tá roz za meg, nem az
ide á lis de tek tív re gényt vagy az ide á lis szer zõt. És épp itt van a ku tya el ás va.

Knox tisz te le tes el vi leg pusz tán csak az ol va sók ér de ké ben szó lalt fel: meg pró bál -
ta el le he tet le ní te ni és ne vet sé ges sé ten ni azo kat az író kat, akik csak a kri mik le ges -
leg ol csóbb meg ol dá sa i ra akar tak tá masz kod ni (ki mu tat ha tat lan mér gek, meg ma gya -
ráz ha tat lan in tu i tív pil la na tok, tit kos szo bák és fo lyo sók halomszám, ik rek és ha son -
más ok ál tal biz to sí tott ali bik, na meg per sze az örök jolly jo ker, a gya nús sár ga ide -
gen, aki sely pít és Fu Manchu-szakálla van, ezen fe lül ópi um bar lan got üze mel tet az
East End dokk ja i ban, és orosz her ceg nõk gyé mánt nyak éke it lo pat ja el meg zsa rolt at -
ta sék kal). A cél ne mes volt, az ered mény ki szá mít ha tó. A de tek tív re gé nyek szer zõi
kö zül a bi zony ta la nab bak meg szív lel ték a ta ná csot, és so ha töb bé nem mer tek ik re -
ket sze re pel tet ni vagy el tit kol ni a de tek tív gon do la ta it, a bát rab bak vi szont (akik
amúgy nem azo no sak a job bak kal – so se azo no sak azok kal tel je sen és ma ra dék ta la -
nul, so se) to vább ra is azt ír tak, amit akar tak, és ma gas ról toj tak Knox tisz te le tes sza -
bály rend sze ré re. A hu za vo na ered mé nye ként azon ban épp az ol va sók ke rül tek be le
egy olyan do boz ba, ahon nan rop pant ne héz ki jut ni. A kó dex meg ad ta ne künk a tám -
pon to kat, hogy mi ként sza bá lyos és göm bö lyû a kri mik vi lá ga, mi meg el hit tük ne -
ki, és nem gon dol tunk az zal, va jon mi ért van, hogy eset leg ha lál ra un tuk ma gun kat
egy olyan re gény ol va sá sa köz ben, mely amúgy száz szá za lé kig meg fe lel a Knox tisz -
te le tes ál tal össze ál lí tott tíz pa ran cso lat nak. 

Az saj nos nem el len érv, hogy „de hát én nem is tud tam, hogy lé te zik egy ilyen
tíz pa ran cso lat, ho gyan be fo lyá sol ha tott vol na az ol va sás ban”. A krimikódexek nem
is me re te nem aka dá lya an nak, hogy egy adott elváráshorizontból kö ze lít sünk egy
meg ha tá ro zott kri mi hez, már pe dig az el vá rá sa ink óha tat la nul is a „whodunit”-nar-
ratívákhoz és a de duk tív de tek tí vi gon dol ko dás hoz kö tõd nek, akár akar juk, akár
nem. Ele ve: ezek nek a re gé nyek nek volt a leg több esé lye, hogy a ke zünk be ke rül hes -
se nek. Nem le het per sze min dent Knox tisz te le tes re ken ni – a fõ ok in kább ab ban a
krimitörténetileg je len tõs idõ szak ban ke res he tõ, amely ki ter mel te a hí res tíz pa ran -4
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cso la tot, és amely nek mû vei az óta sem ve szí tet tek nép sze rû ség ük bõl. Még a je len -
kor ma gyar könyv ki adó inak dol go zói szá má ra is va ló szí nû leg egy Agatha Christie-
krimi volt az el sõ de tek tív re gény, amit kéz be vet tek, és ké sõbb fel te he tõ leg õk is a
szer zõ anyu ká ját em le get ték Az Ackroyd-gyilkosság ol vas tán. Tíz-húsz év múl va per -
sze már le het, hogy más lesz a hely zet – ne fe led jük azon ban, hogy a Harry Potter és
a böl csek kö ve krimiszála szin tén a klasszi kus „whodunit” el vei sze rint épít ke zik. J.
K. Rowling is az an gol szász kri mi fény ko rá nak re gé nye in nõtt fel.

Nem csak azt kell vi szont fi gye lem be ven nünk az el vá rá sok oka i nak ke re sé se kor,
hogy mind az, ami a ke zünk be ke rül vagy ke zünk be ke rül het, szá mos kül sõ szû rõn
ha lad ke resz tül, de azt is, hogy ma gunk nak is dön te nünk kell: mi az, amit vé gül kéz -
be ve szünk és ol vas ni kez dünk. A lek to rok, szer kesz tõk, ki adók, könyv áru há zak,
könyv tá rak ép pen a mi el vá rá sa in kat pró bál ják (jól-rosszul) ki elé gí te ni mind az zal,
ami vé gül a pol cok ról a ko sa runk ba ke rül. Mi helyt ki nyi tot tuk éle tünk el sõ kri mi jét,
és az el sõ fe je zet hez la poz tunk, már ré sze let tünk an nak az el vá rá si és dön té si rend -
szer nek, ami egy adott kri mi jó vagy rossz vol tá ról ha tá roz. Sõt va ló já ban már ar ra
sincs konk rét szük sé günk, hogy ki nyis sunk egy kri mit eh hez: a most fel nö vek võ
nem ze dé kek akár a für de tés elõt ti legózás köz ben is meg is mer he tik (mint egy vé let -
le nül) a leg in kább klasszi kus nak szá mí tó struk tú rá kat, narratívákat és de tek tí vi at ti -
tû dö ket bár me lyik so ro za tos „whodunit”-ból.

És egyút tal, bi zony, ré sze let tünk an nak az el vá rá si rend szer nek is, ami az ol va só
jó vagy rossz vol tá ról ha tá roz. A de tek tív tör té ne tek nek épp úgy lé te zik ka no ni zá lá si
fo lya ma ta és en nek ré vén ki ala kult ká non ja, mint bár mi lyen más iro dal mi mû tí pus -
nak. Mi vel lek tûr rõl van szó, két ség kí vül ki sebb hang súlyt kap ugyan eb ben az aka -
dé mi ai szfé ra és a ka no ni zált-ka no ni zá ló kri ti kai mû he lyek sza va – a kri mik ese té ben
in kább ka no ni zá ló dá si, mint sem ka no ni zá lá si fo lya mat ról be szél he tünk. Ez pe dig
még na gyobb je len tõ sé gû vé te szi az ol va sók fe le lõs sé gét. (Le het vi tat koz ni ar ról, lé te -
zik-e egy ál ta lán ka no ni zá ló dá si fo lya mat a kri mik ese té ben, de pró bál ják ki majd egy -
szer: kö zöl jék egy, hogy úgy mond juk, „igé nyes lek tû rö ket is ér té ke lõ kö zeg ben”, hogy
egy sze rû en kép te le nek Raymond Chandlert vagy skan di náv kri mit ol vas ni.) 

A jó ol va só fel húz za az or rát az ol csó meg ol dá so kon, a jó ol va só va la mics ké vel
ke vés bé os to ba, mint a de tek tív „Watsonja”. Jó ol va sók aka runk len ni, és vaj mi rit -
kán top pan tunk a pi ci lá bunk kal, hogy „de az ne kem azért is/azért se tet szik”.
Krimiolvasás köz ben úgy fo gad juk el a de duk ció min den ha tó sá gát, úgy szok juk meg
a le zárt nyo mo zás irán ti igényt, mint gye rek ko runk ban a reg ge li fog mo sást. Már nem
em lék szünk rá, mi kor és ho gyan kezd tük el, nem tud juk fel idéz ni azt az idõ sza kot
sem, ami kor még fur csa és kü lö nös te vé keny ség nek tûnt – fel nõtt ként már au to ma -
ti ku san nyú lunk reg gel a für dõ szo bá ban a fog ke fe után. Töb bé-ke vés bé így va gyunk
a de tek tív re gé nyek kel is: au to ma ti ku san nyú lunk utá nuk, meg ha tá ro zott cél ra hasz -
nál juk azo kat, és épp oly döb ben ten né zünk, ha az el vá rá sa ink kal homlokegyenesen
szem be megy az adott mû, mint ha a fogmosópohárban egy sza la mand rát ta lál tunk
vol na a fog ke fénk he lyett.

Nem azért hasz nál tam az elõ zõ be kez dé sek ben töb bes szám el sõ sze mélyt, hogy
ele gán sab ban fo gal maz zam meg a mon da ni va ló mat. Én, aki a kri mi rõl írok, ma gam
is ol va só va gyok, még ha va la mics ké vel nagyképûbb és „megaszondósabb” is. Épp -
úgy köt nek a sza bá lyok, épp úgy „hü lye ba rát”-ként em le ge tem a Watsonokat és
Hastingseket, épp úgy jó ol va só aka rok len ni, mint bár ki más. Ezt pe dig, hogy ma gam
is ol va só va gyok, nem aka rom szem elõl té vesz te ni. 

Nem mint ha olyan könnyû len ne szem elõl té vesz te nem. Hu szon öt éve ol va sok
kri mi ket, ne gyed év szá zad, öt ven fél év, száz év szak óta. Ez, is mer jük el, mar ha sok.
Több ezer rej tély, leg alább há rom szor annyi hul la, több mint száz nyo mo zó fi gu ra.
Rend õrök, titkosügynökök, hi va tá sos és ta nács adó és mû ked ve lõ de tek tí vek, szer ze -
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te sek, ka to nák, ke resz tes lo va gok, krimiírók, köl tõk, vám pí rok, ma gán nyo mo zók,
vénkisasszonyok… Köz nyel vi leg szól va épp csak akasz tott em ber nem volt köz tük,
az az hogy, hop pá, még is. 

Ki lenc éve írok kri mik rõl. Ez szin tén mar ha sok, ha fi gye lem be vesszük, hogy ez
idõ alatt hány szor ül tem rá a ke zem re, hány szor vág tam a szám ra, és hány szor kel -
lett el ha rap nom a nyel vem, mi e lõtt ki ko tyog tam vol na olyas mi ket az ép pen tár gyalt
mû rõl, amik kel el ve szem a po ten ci á lis ol va sók ked vét at tól, hogy meg sze rez zék és
el ol vas sák a re gényt, amely rõl ép pen be szé lek. Mennyi vel könnyebb dol gom lett
vol na, ha már min den ki ol vas ta vol na azo kat a re gé nye ket. Össze ül tünk vol na a
könyv tár szo bá ban, La dy Ezmegaz te á ért csen get, mi pe dig ér tõn bó lo gat va össze ka -
csin tunk az ubor kás szend vi csek fö lött, hogy ja ja, az pél dá ul egy ki fe je zet ten ügyes
hú zás volt a szer zõ tõl. Te is ak kor kezd tél gya na kod ni Mr. Thompsonra, ami kor ész -
re vet ted, hogy a ci põ je rán ca i ban meg ült a fe hér fes ték, pe dig húsz éve to ló szék kel
közlekedik?…

A ki lenc év alatt krimiolvasóként én bi zony igen is Mr. Thompson ci põ jé rõl sze -
ret tem vol na be szél get ni má sok kal, el plety kál ni ezt-azt, meg osz ta ni azt a jól esõ iz -
gal mat, amit a fe hér rán cok lát vá nyá nak „ahá”-élménye ered mé nyez. Túl so ká ig fog -
tam vissza ma gam, úgy hogy a kö vet ke zõ ol da la kon a Mr. Thompsonok ci põi is elõ -
ke rül nek majd itt-ott, de leg alább is ci põk, Mr. Thompsonok és fe hér rán cok, és aki
nem akar ja, hogy eset leg el ve gyem a jö võ be li mu lat sá gát, az most hagy ja ab ba az ol -
va sást. 

El né zést. Kö szö nöm.

MÁK má so dik (lo pott) axi ó má ja: 
Sza bá lyok ra szük ség van, amindenit.

A krimikódexek ko ra már le járt, de a ha tá suk tól má ig sem tud tunk sza ba dul ni.
Én pél dá ul itt most sze gény Knox tisz te le tes tíz pa ran cso la tá ba kö tök be le, ho lott na -
gyon is jól tu dom, hogy in kább a kor ral ké ne kö töz köd nöm, amely ki ter mel te. (Még
mit nem, be le köt ni a mystery novel arany ko rá ba! Ez olyan len ne, mint le ta gad ni az
el sõ sze rel me met.) Va ló já ban már csak azért sem köt het nék be le, mert jól tu dom: tö -
ké le tes krimikódex nin csen. Épp úgy nincs, mint ahogy nincs tö ké le tes Cse resz nyés -
kert-elõ adás, tö ké le tes épü let, szo bor, fest mény, re gény, szo nett. Nem is vár hat juk el,
hogy le gyen ilyen. A tö ké le tes ség vagy leg alább is a tö ké le tes ség fe lé tö rek vés irán ti
igény vi szont óha tat la nul ki ter me li a tetszikeket és nemtetszikeket, eze ken ke resz tül
pe dig a ra jon gó kat és a kri ti ku so kat is. 

A ra jon gó sze mé ben a kri ti kus gyak ran csak af fé le irigy izéke, aki kép te len a ma -
gas szin tû al ko tói vagy elõ adói mun ká ra. Ezért köt be le fû be-fá ba, ezért aka dé kos ko -
dik, ezért kö ve te lõ zik: sa ját fon tos sá gá ra akar ja csu pán fel hív ni a fi gyel met, fel tû né -
si visz ke teg sé gét elé gí ti ki, a ná la job bak há tán pró bál fel ka pasz kod ni az örök ké va -
ló ság ba. A kri ti kus sze mé ben a ra jon gó vi szont gyak ran csak af fé le ref lek tá lat lan és
na iv lé lek, akit könnye dén meg le het ve zet ni, aki ol csó meg ol dá sok ra bu kik, aki nek
elég be len get ni né hány ol csó bi zsut (le gyen az hol tig tar tó sze re lem, gyö nyö rû nõk
és fér fi ak, vi lág mé re tû össze es kü vé sek, Az Egyet len Nagy Tit kos Igaz ság vagy akár
pa tak vér és be lek). 

A kri mik ra jon gói és kri ti ku sai vi szo nyá ban is ugyan ezek az el kép ze lé sek és pár -
be szé dek je len nek meg, és ez ki véd he tet len: a kri mi is al ko tó mun ka ered mé nye, és
így bi zony tö ké le tes kri mi épp úgy nem lé te zik, mint tö ké le tes Cse resz nyés kert-elõ -
adás. Igaz, hogy nagy részt az el vá rá sa ink pan csol nak be le egy újon nan ol va sott mû
ér té ke lé si fo lya ma tá ba, de ez is ki véd he tet len: csak az is me re te ink re, a ta pasz ta la ta -
ink ra és az ezek bõl szár ma zó el vá rá sa ink ra tu dunk tá masz kod ni, má sunk nincs. 6
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A ra jon gók és kri ti ku sok asszó ja, saj nos, ál ta lá ban túl sá go san is se ma ti kus utat
jár be: a pen ge vál tás egy adott pil la na tá ban óha tat la nul meg je le nik érv pót lék ként a
„Nem ér tem, mi ért kötsz be le, te még ilyet se tud nál”, er re meg per sze olyan el len -
érv pót lé kok ér kez nek vá la szul, mint „At tól, hogy nem to jok to jást, még tu ti ra fel is -
me rem, me lyik a záp”. És in nen már nincs to vább ho vá.

Nem ál lí tom, hogy Knox tisz te le tes tíz pa ran cso la ta záp to jás volt, de azt igen,
hogy nem a meg fe le lõ fé szek be rak ta. Úgy adott elõ írá so kat az ol va sók szá má ra, hogy
mind ezt a krimiírók szá má ra adott elõ írá sok ba búj tat ta. Igen, tu dom, könnyû ezt
mon da nom, csak af fé le irigy izéke va gyok. Hát ak kor most zár juk le ezt a di lem mát,
vagy leg alább is te gyünk mö gé pon tos vesszõt: néz zük meg, a klasszi kus nak te kint he -
tõ kri mik ol va sá sa te kin te té ben tu dok-e leg alább olyan jó to jást toj ni, mint Knox tisz -
te le tes.

Ar ra per sze ne kem sincs ga ran ci ám, hogy a meg fe le lõ fé szek be te szem.

A krimiolvasók tíz pa ran cso la ta
1. A kri mi ol va sá sá nak nincs szük sé ge in dok lás ra. A fél be ha gyá sá nak sem.

Ami ó ta lé tez nek de tek tív tör té ne tek, mind egyik kor szak ban volt né hány olyan
szer zõi élet mû vagy irány zat, ame lye ket még a ki zá ró lag szép iro da lom mal fog lal ko -
zó kri ti ku sok is haj lan dó ak vol tak ko mo lyan ven ni. A l’art pour l’art krimiolvasás vi -
szont ta lán még ma is in dok lás ra szo rul. 

Per sze mi nél komp le xebb mû rõl van szó, an nál könnyebb ilyes faj ta in dok lá so kat
ta lál ni, de tud ják mit, toll a kri ti ku sok fü lé be. (Az enyém be is, igen.) A krimiolvasás
igen is l’art pour l’art já ték, eszképizmus, szó ra ko zás; épp úgy, mint a ke reszt rejt vény-
fej tés vagy a sudoku. A kri mik bõl ta nul ha tunk ugyan lo gi ká ról, em be ri vi sel ke dés -
rõl, máshonnanokról és másmikorokról, de ez csak a krimiolvasás in dok lá sá hoz
szük sé ges, a krimiolvasáshoz ma gá hoz nem. 

Ha egy kri mi nem köt le, nem szó ra koz tat, nem kí nál fel meg ol dan dó rej télyt, va -
gyis köz na pi an fo gal maz va nem ol vas tat ja ma gát, nyu god tan fél re le het dob ni. Az,
hogy én kép te len va gyok er re, bár mi lyen unal mas, von ta tott, lo gi kát lan, köz he lyes,
nyög ve nye lõs tör té net rõl is len ne szó – nos az az én sa ját szo ci á lis prob lé mám. A kri -
mi ol va sá sát ab ba hagy ni sem kell in dok lás.

Az ol va sók nak ha tal ma van, még ha csak ab ban nyil vá nul is meg ez, hogy mit
csi nál nak a mû vek kel.

2. A kri mi: fik ció. Fo gad juk el. 

Van nak per sze olyas mik is, ami ket nem te he tünk meg a mû vek kel: pél dá ul el fe -
led kez ni ar ról, hogy fik ci ót ol va sunk. Hi á ba, hogy a fik ció ol va sá sá nak ez az el sõ
sza bá lya: so sem le het elég szer el mon da ni.

A kri mi leg fel jebb igaz, de nem va ló di. A va ló ság ban nin cse nek 555-tel kez dõ dõ
te le fon szám ok és vég te len sé gig na gyít ha tó-pu col ha tó fény ké pek, egy at ta sé tól pe dig
több eséllyel lop ják el a pénz tár cá ját, mint az ál lam tit kok pa pír ja it. A va ló ság ban
nem le het rá né zés re meg kü lön böz tet ni ki lenc ven öt fé le pi pa do hány ha mu ját, és ér -
tel mi sé gi ház tar tá sok ban is elõ for dul nak tin ta pa cá kat po tyog ta tó, rosszul fo gó tol -
lak. A va ló ság ban a szu per bû nö zõk sem olyan oko sak. Nem is a vi lág ura lom ra haj -
ta nak, ha nem pénz re, és a cél juk nem az, hogy vég ér vé nye sen hü lyét csi nál ja nak a
de tek tív bõl, vagy kap ja nak egy bög rét „Te vagy a bûn Na pó le on ja” fel irat tal, ha nem
egy szi get a Ka rib-ten ge ren, eset leg emel lé iga zán drá ga prostik és kút lánc vas tag
aranyfukszok is. Nem ér de mes a va ló sá got a krimiolvasó sze mé vel néz ni.

Amennyi ben vi szont a va ló sá got ke res sük a kri mik ben, szin tén hi bát kö ve tünk
el. Egy de tek tív tör té net olyan, ön ma gá ban ér vé nyes uni ver zum, amely nek ugyan a
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va ló ság ele me i bõl kell épít kez nie, de egyesegyedül a szer zõ dönt het ar ról, hogy eze -
ket az ele me ket mi lyen kom bi ná ci ó ban és je len tõ ség gel hasz nál ja fel.

Egy kri mi kéz be vé te lé vel mint egy fe le lõs sé get vál la lunk ar ra, hogy ol va sás köz -
ben en nek az uni ver zum nak a sza bá lya it tart juk ér vé nyes nek, de nem visszük át eze -
ket a sza bá lyo kat a sa ját uni ver zu munk ra. 

3. A krimiolvasás: játsz ma. Nem is kell több nek len nie – de ke ve sebb nek sem.

A krimiíró el sõd le ges fel ada ta: át ej te ni az ol va sót. A krimiolvasó el sõd le ges fel -
ada ta: nem hagy ni ma gát át ej te ni.

Az esz kö ze ink min den eset re meg van nak hoz zá. Hogy a leg egy sze rûbb, sõt
szin te ne vet sé ge sen egy sze rû pél dá val kezd jem: ma ga a de tek tív re gény be ha tá rolt
szö ve ge és an nak mé re te is se gít sé günk re le het eb ben. Hi á ba tör tént meg pikk-
pakk a Nagy Le lep le zés, ha még szem mel lát ha tó mó don hát ra van öt ven ol dal nyi
a re gény bõl...

Az író elõ nye per sze ta gad ha tat lan. Õ az, aki tisz tá ban van a komp lett cse lek -
ménnyel, a rej téllyel, az el kö ve tõ vel – még is, az ol va só csak mér sé kel ten van hát -
rány ban. Egy részt azok a kri mik, ame lyek a ke zünk be jut hat nak, ele ve szá mos szû -
rõn men nek ke resz tül: teszt ol va sók, szer kesz tõk, lek to rok bá bás kod nak kö rü löt tük.
Csak a pub li ká lat lan kez dõk tév hi te, hogy egy re gény nek nincs szük sé ge szer kesz -
tés re. Eze ken vagy eh hez ha son ló szû rõ kön hellyel-köz zel még a sa ját ki adá sú mû -
vek is át men nek, mert (és ez a más részt) min den krimiszerzõ krimiolvasóként kezd -
te. Az el ol va sott de tek tív tör té ne tek bõl ta nul ta meg, ho gyan épít kez zen, mi lyen rá -
uta ló je le ket és nyo mo kat hagy jon az ol va sói szá má ra, és ott is fog ja hagy ni eze ket a
rá uta ló je le ket és nyo mo kat, mert ez ma gá nak a játsz má nak a szer ves ré sze. És igaz
ugyan, hogy min den kit, szer zõ ket és ol va só kat egy aránt meg köt nek a sza bá lyok – de
ez nem baj. Sza bá lyok nél kül nin cse nek jó játsz mák.

A krimiírók, még a leg in kább sport sze rû ek is, meg te he tik, hogy fél re ve ze tõ in for -
má ci ó kat hint se nek el, de egyút tal fel kell kí nál ni uk an nak le he tõ sé gét is, hogy az ol -
va só szét tud ja vá lo gat ni az ocsút a bú zá tól, ez pe dig az ol va sók dol gát könnyí ti meg.
Né ha ma gá nak a re gény nek a ke re te in be lül ka punk se gít sé get, né ha pe dig ne künk is
az ad dig szer zett, a re gény ke re te in kí vül esõ ta pasz ta la ta ink ból kell me rí te nünk.

Van az úgy per sze, hogy csak utó lag sze rez zük meg azo kat a ta pasz ta la to kat, ame -
lyek amúgy azon nal a meg ol dás irá nyá ba ve zet tek vol na min ket. Pech. (Ó, bár csak
ere de ti ben ol vas tam vol na a Tíz ki csi akár mit, és tud tam vol na már ak ko ri ban, mit
je lent a „red herring”!...)

4. Meg akar juk fej te ni a rej télyt? 
Hasz nál juk ki, hogy a krimiírónak is meg van köt ve a ke ze.

A krimiíró fél re ve zet het és meg té veszt het, de mind ezt sport sze rû en kell vég hez -
vin nie. Nem te het más ként, ha nem akar ja el ve szí te ni a presz tí zsét. Ez zel vi szont
épp a mi ke zünk re ját szik, ha a rej télyt meg akar juk fej te ni.

Tá masz kod junk azok ra az in for má ci ók ra, ame lye ket a re gény és an nak szer zõ je
nyújt szá munk ra. Min den kri mi zárt uni ver zum, a leg több ször még a foly ta tá sos
„hetigonosz”-történetek is. Egy zárt uni ver zu mon be lül meg adott szá mú sze rep lõ jö -
het csak szó ba gya nú sí tott ként, meg adott szá mú bûn jel lel is mer ke dünk meg, vé ges
szá mú in for má ci ó hoz ju tunk hoz zá. A fél re ve ze tés elõ nye per sze a kri mi szer zõ jé nél
van, de ná lunk meg an nak az elõ nye, hogy fel is mer het jük a fél re ve ze tõ in for má ci ó -
kat. Egy jó kri mi ben pél dá ul nin cse nek he nye mel lék sze rep lõk: ta núk van nak, po -
ten ci á lis ál do za tok és po ten ci á lis gya nú sí tot tak.

Ki nek hoz hasz not a gyil kos ság? Biz tos, hogy mind egyik ál do zat tal azo nos ok ból
vé gez tek? Va jon vé let le nül úsz ta meg az ál do zat je lölt a gyil kos sá gi kí sér le tet? Ki járt8
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a szo bá ban ab ban az idõ pont ban? Mi ért van szük sé ge a szer zõ nek ar ra, hogy be mu -
tas sa a szo ba terv raj zát? Biz tos, hogy min den gya nú sí tot tat tisz táz tunk? Tény leg me -
rõ jó in du lat ból ka pott se gít sé get a de tek tív az egyik sze rep lõ tõl? Ki az, akit fel tû nõ -
en hát tér ben tart a szer zõ? És ér de mes-e fe lül vizs gál nunk azt a meg gyõ zõ dést, hogy
a gyil kos nem le het egy gyerek?...

5. Tét nél kül nincs kri mi, de krimiolvasás sem.

A kri mi nek bûn cse lek mény re van szük sé ge ah hoz, hogy el in dul has son a nyo mo -
zás, nyo mo zó ra, hogy va la ki meg fejt hes se a rej télyt, bûn je lek re, hogy ma gya rá za tot
nyer hes sen a de tek tív gon do lat me ne te, és ál do za tok ra, hogy kel lõ súlyt kap has son a
szto ri. A kri mi ol va só já nak rej tély re van szük sé ge, hogy le köt hes se a re gény, pla u zi -
bi lis gon do lat me net re a tör té net nyo mo zó ja ré szé rõl, hogy el hi hes se a meg fej tést, és
ál do za tok ra, hogy kel lõ súlyt kap has son a szto ri.

Ál do za tok nél kül nincs kri mi, és mi nél job ban is me ri már az ol va só az ál do za tot,
an nál fon to sabb lesz szá má ra a bûn cse lek mény meg fej té se. Fo gad juk el, hogy leg -
ked ve sebb mel lék sze rep lõ ink is bár mi kor vér be fagy va vé gez he tik, és le gyünk tisz -
tá ban az zal, hogy mi kor át ko zód va vág juk emi att a sa rok ba a köny vet, az írót tesszük
elé ge det té.

6. Ami túl egy sze rû nek lát szik, az min den bi zonnyal meg té vesz tés vagy hi ba.

Tu dunk em lí te ni olyan krimiszerzõt, aki nek min den re gé nyé nek min den ol va -
só ja az zal jut el az ép pen ol va sott könyv fe lé hez, hogy már tisz tá ban van a meg -
fej tés sel? Nem? Na ugye. A szer zõ, aki nem ké pes át ej te ni az ol va só ját, már nem
te kint he tõ de tek tív re gény-író nak. Le het még be lõ le best sel ler-író, de krimiszerzõ
már so se.

A krimiolvasás in tel lek tu á lis játsz má já nak szer ves ré sze, hogy a szer zõ kü lön bö -
zõ csa li kat len ges sen be ne künk, ame lyek re vagy rá ha ra punk, vagy nem. Mi nél több
kri mit ol va sunk, an nál ke vés bé fo gunk rá ha rap ni ezek re. A krimiolvasás is ta nul ha -
tó – más kér dés, hogy ta lán ép pen az ol va sás len dü le te vész el az zal, ha sû rû fé sû vel
tetvésszük vé gig az uta lá so kat és az el ej tett meg jegy zé se ket.

Fi gye lem be kell ven nünk vi szont azt is, hogy nem min den szán dé kos. A leg tá jé -
ko zot tabb krimiszerzõ sem min den tu dó, és a kri mik ben is meg van a hi ba esé lye. 

7. Ami túl szép nek lát szik, az ál ta lá ban nem az. 

Na gyon göm bö lyû, na gyon klap pol? Ak kor biz to san át ve rés.
A krimiírónak tény leg az az el sõd le ges fel ada ta, hogy át ejt sen min ket, eb ben vi -

szont mu száj sport sze rû nek len nie, más ként nem áll nak ve le szó ba a szer kesz tõk, ki -
adók és így mi ma gunk sem. A játsz ma sza bá lyai azon ban épp elég moz gás te ret nyúj -
ta nak ah hoz, hogy az író a le he tõ leg kor rek tebb mó don át ver hes sen min ket.

Egy kri mi ol va sá sa köz ben nem csak az író és az ol va só in tel lek tu sa har col meg
egy más sal, ha nem a gõg jük is. Az író a leg gyak rab ban ép pen az zal tud fél re ve ze tõ
in for má ci ó kat el hin te ni, hogy el hi te ti ve lünk: mi va gyunk a leg ügye sebb és leg oko -
sabb tap si fü le sek, mi pe dig mi nél in kább elhisszük, hogy mi, sa ját ma gunk rak tuk
össze a ki csi okos fe jünk kel az el ej tett in for má ci ók ból a meg fej tést vagy a rész meg -
fej tést, an nál na gyob bat es he tünk po fá ra.

Ami kor egy író iga zán át akar ja ver ni az ol va só it, még a ha mis meg fej tés re is csak
san dán utal gat. Vi gyáz zunk hát az zal, ha min den ki bo rong va nem be szél ar ról a ma -
gas sze rep lõ rõl, akit az elõ zõ kö tet vé gén lõt tek le, és mind eköz ben mint egy mel lé -
ke sen egy tit kos kór há zi szo ba lõtt seb bel és kó má ban fek võ, a rend õr ség ál tal óvott,
név te len be te gé rõl meg tud juk, hogy a szo ká sos nál hosszabb ágyat kel lett ne ki be ál -
lí ta ni. Lás suk csak, hány ma gas em bert lõt tek le az elõ zõ kötetben?...
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8. Ke zel jük he lyén az in tu í ci ót.

Még ha el is fo gad juk, hogy iga zá ból az ész és a de duk tív gon dol ko dás a fon tos,
hogy ki zá ró lag a pon to san le ve ze tett, okok kal és in do kok kal alá tá masz tott meg fej tés
az, ami szá mít – azt is el kell fo gad nunk, hogy mind össze egy ro bot de tek tív ese té ben
hi á nyoz nak az in tu i tív pil la na tok. (Igen, ro bot de tek tí vek is van nak. Pél dá ul R.
Daneel Olivaw.)

Az in tu í ció az, ami hu ma ni zál ja a nyo mo zó kat. Ha son ló fel ada tot lát el, mint az
ideg té põ hegedûnyiszorgatás, a túl szo ros lakk ci põk, az ott ho ni fõ zõcs ké zés vagy
akár a vers írás, az OCD vagy az al ko ho liz mus, de a fõ funk ci ó ja még is az, hogy kap -
cso la tot te remt sen az ol va só és a de tek tív kö zött. Az „ahá”-élmények kö zös sé ge, a
de tek tív em ber sze rû sé ge gyak ran fon to sabb az ol va só szá má ra, mint az akár mi lyen
ra gyo gó an le ve ze tett de duk ció.

Ne fe lejt sük el azon ban, hogy ez zel a krimiszerzõk is tisz tá ban van nak, de még
mennyi re hogy igen.

9. Ne be csül jük le a Watsonokat.

A „Watson” nem csak azért van, hogy oko sabb nak érez hes sük ma gun kat ná la. Jó,
per sze, azért is. 

A Watsonok vi szont gyak ran a tör té ne tek nar rá to rai is: õket hasz nál ja a szer zõ ar -
ra, hogy in for má ci ó kat osszon meg ve lünk. Holmes, Poirot vagy Nero Wolfe he ge dül,
tö köt vagy or chi de át ter meszt, és mint egy vé let le nül pikk-pakk meg old ja a rej télyt –
de mind egyi kük nek szük sé ge van va la ki re, aki utá na jár, be szél get, be szá mol a fej le -
mé nyek rõl.

Sõt va ló já ban Conan Doyle, Christie vagy Stout az, akik nek szük sé ge van a
Watsonokra. Az ex cent ri kus és hi he tet le nül okos de tek tí vek mel lett meg je le nõ „hü -
lye ba rát” nél kü löz he tet len el len pont: egy aránt az az ol va só és a de tek tív szem pont -
já ból is. Az ol va só nak szük sé ge van va la ki re, aki se gít ab ban, hogy ke vés bé érez ze
ma gát ké nyel met le nül ami att, mert kép te len kö vet ni a nyo mo zó fi gu ra ra gyo gó in tel -
lek tu sá nak bak ug rá sa it. Egyút tal vi szont a de tek tív szem pont já ból sem mel lé kes a je -
len lé te: a krimiszerzõ épp azért épí ti be tör té ne té be a hü lye ba rá to kat, hogy még job -
ban meg gyõz hes sen min ket nyo mo zó ja zse ni a li tá sá ról és (ez ta lán még fon to sabb) a
zse ni á lis nyo mo zó kö vet kez te té se i nek pla u zi bi li tá sá ról. Ó, igen, ked ves ba rá tom, té -
ged is mer ve tisz tá ban vol tam az zal, hogy a stereotomiáról azon nal az ato mok ra ug -
ra nak gon do la ta id, nemdebár. A „Watson” tág ra nyílt sze mû ámu la ta te szi hi he tõb -
bé mind azo kat az ir re á lis esz me fut ta tá so kat, ame lye ket amúgy az õ je len lé te nél kül
ta lán meg kér dõ je lez het nénk.

10. Fo gad juk el, hogy a kri mi ne vû játsz má ban min den ki akar va la mit.

Mi, ol va sók rej télyt aka runk és szó ra ko zást. Az író azt, hogy szó ra koz zunk a mû -
vén, pró bál juk meg fej te ni a rej té lyét, le gyünk ré sze an nak a fik ci ós uni ver zum nak,
amit di rekt a ked vün kért te rem tett meg. Hi á ba tud juk, hogy ez a játsz ma cse lek rõl,
trük kök rõl és fél re ve ze té sek rõl szól: ha kri mit ol va sunk, vagy kri mit írunk, mind -
annyi an part ne rek va gyunk eb ben a játsz má ban.

Még ak kor is, ha egyi künk ti zen két éve sen ül egy al ma fán, má si kunk meg ka zal -
szám kap ja a ra jon gói le ve le ket.

Nos va la hogy így. És ak kor most hív junk össze a könyv tár szo bá ba min den kit,
Georges, ma ga meg szól jon La dy Ezmegaznak, hogy csen ges sen te á ért.

Egy House ne vû de tek tív mon do gat ta foly ton, hogy „Min den ki ha zu dik”. Iga za
volt, mint ál ta lá ban iga za szo kott len ni a de tek tí vek nek – ezért van szük sé günk rá -10
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juk, hogy le gyen va la ki, aki ké pes va la mi fé le rend szert hoz ni ab ba a zûr be, amely -
ben lé te zünk; for mát ad ni egy for ron gó masszá nak. Ezért pró bál ko zunk az zal is,
hogy sza bá lyo kat al kos sunk, kó de xe ket és tíz pa ran cso la to kat kre ál junk ma gunk nak,
ame lyek re tá masz kod ha tunk, ame lyek alap ján el dönt het jük, mi lyen a jó krimiíró,
mi lyen a jó kri mi, mi lyen a jó krimiolvasó.

A vég ered mény per sze so sem tö ké le tes. Knox tisz te le tes úgy be szélt a szer zõk rõl
és a kri mik rõl, hogy köz ben az ol va sók szá má ra ál lí tott össze sza bály rend szert, én
meg úgy az ol va sók ról, hogy köz ben a kri mik rõl és azok szer zõ i rõl be szél tem. Nem
is volt más le he tõ sé gem, és ez zel már ak kor tisz tá ban vol tam, ami kor hoz zá kezd tem
– ha zud tam én is, bi zony. 

Eb ben a játsz má ban mind annyi an együtt ve szünk részt: szer zõk, kri mik, ol va sók
és kri ti ku sok. Mind annyi an egy más ra tá masz ko dunk, és egy más tól ka punk fel men -
tést az ap ró csiszlikségeinkre meg a nagy át ve ré se ink re egy aránt. Csak egyet len va -
la mit nem sza bad el fe lej te nünk: mind annyi an el sõ sor ban ol va sók va gyunk, az
összes töb bi ez után kö vet ke zik.

El né zést, hogy át ver tem Önö ket. Ta lán egy ubor kás szendvics?...
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